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تاالب هویزه همچنان می سوزد
بعدازگذشتبیشازیکهفتهازآتشسوزیدربخشعراقی
تاالبهویزهومهاراولیهآن،همچنانآتشسوزیادامهدارد
و گفته می شود از روز یک شنبه آتش در عمق 20کیلومتری
تــاالب در بخش عــراق دوبــاره شعله ور شده اســت .تصاویر
ماهواره ای نشان می دهد دود غلیظی که از یک شنبه شب
تاصبحروزگذشتهدراهوازمنتشرشده،ناشیازهمینآتش
سوزیگستردهدردونقطهتاالبهویزهاستکهدریکنقطه
تا  ۵کیلومتری مرز رسیده است .این دود عالوه بر اهواز،در
شهرهای هویزه ،کارون و حمیدیه نیز باعث ایجاد مشکالت
تنفسی و کاهش کیفیت هوا شده است  .مدیر کل حفاظت
محیطزیستخوزستاندرگفتوگوباایرنااظهارکرد:آخرین
تصاویر ماهواره ای ،آتش سوزی گسترده در عمق حدود20
کیلومتری هورالعظیم در بخش عراقی را نشان می دهد.
احمدرضاالهیجانزادهافزود:اینتصاویرهمچنیننشانمی
دهددودغلیظیکهازشامگاهیکشنبهتاصبحدیروزدراهواز
منتشرشده،ناشیازهمینآتشسوزیبودهاست.ویاضافه
کرد :با توجه به تصاویر گذشته از تاالب ،به نظر می رسد این
آتشسوزیقبالباوسعتکموجودداشتهکهاکنونگسترده
شدهاست.الهیجانزادهبااشارهبهلزومتصمیمگیریبرای
انجامدوبارهعملیاتاطفایحریقگفت:دردوراولعملیات
اطفایحریقدرزمینهمختصاتمکانیمناطقیکهعملیات
اطفای حریق انجام می شود (تا عمق 9کیلومتر در آن سوی
مرز)باکشورعراقمذاکرهوتوافقشدهبود،بدینترتیبانجام
عملیات دوباره مهار آتش در خاک عراق مستلزم هماهنگی
هایمجدداست.
▪احتمال عمدی بودن آتش سوزی وجود دارد

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان هم با بیان این که
احتمال عمدی بودن آتش سوزی در تاالب هورالعظیم
در بخش عراق وجود داردافزود:این موضوع باید بررسی
شــود .کیامرث حاجی زاده گفت :سد ســازی هــای باال
دست دجله و فرات ،ندادن حقابه تاالب در دوران صدام،
مشکالتفعلیعراقومعضالتوبینظمیهایساختاری
این کشور موجب شد محیط زیست عراق به این روز دچار
شود .وی افــزود :وقتی با قهر طبیعت رو به رو شویم این
قهر ایرانی و عراقی نمی شناسد و همه را درگیر خود می
کند .آب باید در قسمت عراقی هورالعظیم رهاسازی شود
و قسمت عراقی را نمناک کند عالوه بر این باید هیئتی به
عراق برود و حقابه ای نیز از سمت عراق برای خاموشی هر
چه بهتر هور مشخص شود.نماینده دفتر نمایندگی وزارت
امور خارجه در خوزستان نیز گفت :اگر مستنداتی مبنی
بر عمدی بودن آتش سوزی در تاالب وجود دارد ،باید ارائه
شود تا اگر عمدی بودن آن محرز شد در دیوان الهه از آن ها
شکایت شود.

...

داغ هندوانه بر دل منابع آبکشور

از میان خبر ها

اخبار

 500لیتر آب مجازی به قیمت  750تومان صادر می شود!
دانــش پــور -در حالی که بــرای تولید هر کیلو هندوانه به
حدود  500لیتر آب نیاز است ،این که بدانیم سومین صادر
کننده هندوانه در جهان شده ایم نه تنها افتخار آمیز نیست
بلکهحتینشاندهندهسوءمدیریتدرکنترلوبرنامهریزی
برای کشاورزی کشور است .آن هم در شرایطی که هر کیلو
هندوانهصادراتیراحداکثر 750تومانمیخرند.بهعبارت
سادهترصادراتهندوانهیعنیصادراتآبمجازیآنهمبه
قیمت هر  500لیتر فقط  750تومان در شرایطی که کشور
بهقطرهقطرهاینآبنیازمبرمدارد.متاسفانهازسال1395
با مازاد تولید محصول هندوانه مواجه شدیم اما وزارت جهاد
کشاورزی ،خانه کشاورز و وزارتخانه ها و سازمان های ذی
ربط موفق نشدند جلوی کشت این محصول آب بر را بگیرند
و کشاورزان از روی عادت همچنان هندوانه کشت می کنند.
وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعالم کرده بود :پایداری
تولیدمهمترینموضوعیاستکهبایدبامحوریتآبدربخش
کشاورزیموردتوجهقرارگیردووزارتجهادکشاورزیبرنامه
و اقدامات متعددی برای مصرف بهینه آب دارد .همچنین
همه مصرف کنندگان آب باید بــرای سازگاری با کم آبی
اهتماموتالشکنند.ازطرفیوزیرنیروازممنوعشدنکشت
محصوالت کشاورزی در برخی استانها سخن گفت و این
که اولویت اول ما آب شرب است و ب ه دلیل محدودیت منابع
آب قطعا محدودیت برای بخشهای مختلف ایجاد میشود،
ازجمله این که دولت تصمیم گرفت کشت برنج را درغیر از
استانهایشمالیممنوعکند.
▪آمارهاچهمیگویند؟

طبق جدیدترین آمار ،تا مرداد سال  96هندوانه با ۵۰۳/۴
هــزار تن و گوجه فرنگی با  ۱۳۶/۵هــزار تن عمده اقالم
صادراتیبهلحاظوزنیدربخشکشاورزیبودهاند.
با توجه به آمار باالتر هندوانه آن هم با اختالف زیاد ،معلوم
میشودکهکشاورزانعالقهبیشتریبهکاشتاینمحصول
داشــتـهانــد .در  ۱۰ســال اخیر ،ای ــران رتبه چهارم تولید
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هندوانه را در جهان به خود اختصاص داده است؛ محصولی
صادراتی که چهارفصل است و بازار هدفش در پنج ماه اول
امسال ،بالروس ،اتریش ،جمهوری آذربایجان ،آرژانتین،
ارمنستان،استونی،افغانستان،آلمان،اماراتمتحدهعربی،
انگلستان ،بحرین ،بلغارستان ،پاکستان ،تاجیکستان،
ترکیه،ترکمنستان،رومانی،سوئد،عراق،عمان،فدراسیون
روسیه،قبرس،قزاقستان،قطر،کویت،گرجستان،لهستان،
مجارستانوهلندبودهاست.
▪طی 4سالتنها 40هزارهکتارکاهشکشت

همان گونه که مطرح شد برای تولید هر کیلوگرم هندوانه
حدود  500لیتر از منابع ارزشمند آبی مصرف می شود اما
کشتهندوانهدرحالیهمچناندراغلباستانهایکشور
پیگیری و صادرات آن انجام می شود که این محصول آب بر
هنوز هم در اولویت انتقال به فضای گلخانه ای برای مقابله
با کم آبی قرار نــدارد .مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و
جالیزی معاونت امور زراعی وزارت جهادکشاورزی در این
باره گفت :در سال 1396حدود سه میلیون و 750هزارتن
هندوانه در سطح  113هزار و  500هکتار تولید شد و برای
سال زراعی  97در نظر داریم همین میزان تولید را در سطح
 109هزارهکتارداشتهباشیم.بهگفتهحسیناصغریبااین
میزانتولیدنیازکشورمابرایمصرفداخلیوصادراتتامین
میشودبنابراینبرنامهایبرایافزایشسطحزیرکشتاین
محصول نداریم .اصغری به برنامه کاهش سطح زیرکشت
هندوانهطیسالهایاخیراشارهواظهارکرد:درسالزراعی
 92-93حدودچهارمیلیونتنهندوانهدرسطح 152هزار
هکتار کشت شد که این رقم در سال  95 -96به نزدیک سه
میلیون و  700هزارتن در سطح زیرکشت  112هزار هکتار
کاهش یافت.وی با بیان این که اکنون هندوانه در برخی
استانهایکمآبهمچونسیستانوبلوچستانوخوزستان
درشرایطخاصوباتکنیکهایجدیدسیستمآبیاریمیکرو،
کشتنشایی،استفادهازمالچوپالستیکبرایکاهشتبخیر

...

شهرداری

 1000میلیارد تومان برای مبارزه با مواد
مخدر پیش بینی شده است
تولیدمیشود،اظهارکرد:درسالزراعی 95-96حدود17
هزارهکتارکشتنشاییو 53هزارهکتارآبیاریمیکروتیپ
و مالچ انجام شد که سعی داریم تا پایان سال  1400تمامی
سطوح زیر کشت محصوالت جالیزی از جمله هندوانه را زیر
پوشش تکنیک های جدیدی ببریم که به کشت گلخانه ای
نزدیکاست.
وی تصریح کرد :اکنون هندوانه به دلیل چهار فصل بودن
کشورمان به طور عمده در خوزستان ،فــارس ،سیستان و
بلوچستان ،منطقه جنوب کرمان (جیرفت) ،هرمزگان و
خراسانودراستانهایشمالیبرایخودمصرفیودربرخی
استانهاباآبسبز(آبباران)تولیدمیشود.
▪کشاورزمقصرنیست

در عین حال به گفته یکی از نمایندگان مجلس مجموعه
سیاست هایی که درکشور اعمال می شود باید به سمتی
برود که هزینه کاشت چنین محصوالتی واقعی شود .احمد
علیکیخادرگفتوگوباخراساناظهارکرد:وقتیدربرخی
مناطق فرصت های جایگزین شغلی برای کشاورزان ایجاد
نکردهایم،کشاورزهمچارهایجزکشتاینگونهمحصوالت
ندارد از جمله در سیستان و بلوچستان که تنها دارایی مردم
فقطنیرویکاروزمیناستواحتماالبارانیکهخداوندبرآن
ها نازل کند ،هیچ فرصت شغلی دیگری وجود ندارد و آن ها
بستهبهاینشرایط هندوانهیامحصولدیگریمیکارند.این
عضوکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیمجلستاکید
کرد :قطعا اگر کشاورزان ،فرصت شغلی جایگزین داشتند
کمتر به دنبال این مسئله می رفتند بنابراین آن ها برای امرار
معاش چاره ای ندارند .کیخا افزود :عالوه بر این در برخی
مناطقمسئلهبهموضوعدیگریبرمیگردد.وقتیآببسیار
کمیاب است ولی با پایین ترین قیمت در اختیار کشاورزان



قرارمیگیردعمالآنهاهمبهدنبالمحصوالتینمیروندکه
ارزشافزودهباالییداشتهباشد.ویباتاکیدبرضرورتاعمال
سیاست های حمایتی دولت در این بخش گفت :سیاست
های حمایتی دولت درباره محصوالت مختلف باید متناسب
با مناطق مختلف کشور و شرایط آبی متفاوت صورت گیرد و
نباید برای همه مناطق کشور نسخه یکسان پیچیده شود تا
رفتار کشاورزان اصالح شود .بنابراین برای حل این مسائل
ضروریاستبستهسیاستیدرحوزههایمختلفاندیشیده
شود تا هم معیشت مردم و هم بحث پایداری منابع و حفظ آن
ها دیده شود .کیخا اضافه کرد :متاسفانه در طول سال های
گذشته به دلیل این که به منافع آنی و کوتاه مدت فکر شده
است ،نتیجه اش تخلیه منابع آب و بدمصرفی بوده و عمال
پایداری این منابع مورد تردید واقع شده است .به دنبال این
روندمیبینیدکهدرحوزههایمختلف،عرصههایطبیعیو
تاالبهاوهمچنینسفرههایآبزیرزمینیراازدستدادیم
.بااینشرایط اگرچهعمالچندسالیممکناستکشاورزان
منتفع شوند ولی وقتی با محدودیت شدید منابع مواجه می
شویم آن ها مجبور می شوند بسیاری از باغ های چند ساله و
اراضی که روی آن ها سرمایه گذاری شده را به دلیل فقدان
آبرهاومهاجرتکنند.
این نماینده مجلس توسعه کشت های گلخانه ای را اقدامی
جایگزین معرفی و تصریح کرد :اما متاسفانه تا کنون اقدامی
که بتواند این مشکالت را به طور کلی رفع کند نداشته ایم.
متاسفانهچنینبهنظرمیرسدکههنوزهمارادهوآگاهیالزم
برای تعیین و اجرای الگوی کشت مناسب کشور و هر منطقه
وجود ندارد .حال آیا مسئوالن حوصله تنش های احتمالی
را ندارند یا بررسی های علمی را؟ نمی توان منتظر پاسخ
این سوال نشست چون آن چه مسلم است زمان زیادی برای
کشاورزیایرانباقینماندهاست.

...

خشکسالی

 45مدیر بازنشسته چمدان به دست در شهرداری تهران

دریاچه نمک حوض سلطان قم خشکید

خبرگزاری فارس دیروز فهرستی از اسامی حدود  45مدیر و مسئول در شهرداری تهران را منتشر کرد که با قانون
جدید منع به کارگیری بازنشستگان باید از سمت خود کنار بروند .افشانی شهردار تهران نیز دیروز اولین بازنشسته
شهرداری را برکنار کرد .طی حکمی از سوی افشانی ،محمدرضا دهداری پور به عنوان شهردار منطقه  ۶تهران
جایگزین عظیم بابایی شد .این گزارش حاکی است ،دیروز همچنین   حسینی مکارم معاون مالی و اقتصادی
شهرداری تهران نیز از مسئولیت خود کناره گیری کرد.

بخشهایمهمیازدریاچهنمکقمخشکشد.بهگزارشخبرآنالینایندریاچهکهحوضسلطاننامدارد ،در۴۰
کیلومتریشمالشهرستانقمو۸۵کیلومتریجنوبتهرانودرحاشیهبزرگراهخلیجفارسواقعشدهودرکناردریاچه
نمک،ازجملهمهمتریندریاچههایبخشمرکزیایرانبهشمارمیرودکهدرمعرضنابودیقرارگرفتهاست.بیآبی
ایندودریاچهمیتواندمشکالتزیستمحیطیگستردهایمانندتوفانهاینمکیبرایچنداستانمهموپرجمعیت
کشورازجملهاستانهای قموتهرانبهوجودبیاوردوسالمتساکنانآنرابهخطربیندازد.

معاون اداری ،مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشور گفت  :امسال هزار میلیارد تومان در منابع دستگاه ها
برای مبارزه با مواد مخدر و  600میلیارد تومان برای بحث
های روان پزشکی در این زمینه پیش بینی شده است .به
گزارش ایرنا  ،سردار سید نجیب حسینی گفت :به دلیل
تنوع مواد مخدر روز به روز شاهد گسترش این پدیده هستیم
و اگر چه پیشرفت های خوبی در مبارزه با آن داشته ایم اما با
انتظارات به حق مردم فاصله داریم.

آخرین آمار مبتالیان به اچ آی وی در کشور
 ۳۲درصد مبتالیان ،زنان هستند
بر اساس نظام جامع مدیریت دادههای الکترونیک کشور
تا پایان سال  37 ،۹۶هزار و  ۶۵۰نفر مبتال به اچ آی وی
شناسایی شده اند که ثبت و گزارش شده است.
به گزارش ایران اکونومیست ،مرکز مدیریت بیماری های
واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد :بر اساس نظام جامع
مدیریت داده های الکترونیک اچ آی وی کشور تا پایان سال
 1396در مجموع  37هزار و  650نفر مبتال به اچ آی وی
شناسایی شده اند که  83درصد آنان را مردان و 17درصد
را زنان تشکیل می دهند و  51درصد موارد ثبت شده در
گروه سنی  21تا  35سال هستند.
بر اساس این نظام گزارش دهی از کل موارد شناخته شده
فوت  13هزار و  293نفر ثبت شده است و 15هزار و 278
نفر نیز وارد مرحله ایدز( اچ آی وی پیشرفته) شده اند.
بر اساس اعالم مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت
بهداشت ،علل ابتال به اچ آی وی در بین کل مواردی که از
سال  1365تا کنون در کشور به ثبت رسیده ،به ترتیب،
تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (61.7
درصد) ،رابطه جنسی ( 20.3درصد) و انتقال از مادر به
کودک ( 1.5درصد) بوده و راه انتقال در  16.3درصد از
این گروه نامشخص مانده است.
شایان ذکر است ،راه انتقال 0.2درصد از این موارد مربوط
به خون و فراورده های خونی در سال های پیش از اجرای
سیاست پاالیش صد در صدی خون سالم توسط سازمان
انتقال خون است .این در حالی است که الگوی راه انتقال
و درصد ابتالی زنان و مردان در سال های اخیر تغییر کرده
است به گونه ای که از کل موارد شناسایی و گزارش شده در
سال 32 ،1396درصد موارد ثبت را زنان و  68درصد آن
ها را مردان تشکیل می دهند و راه احتمالی انتقال در 33
درصد اعتیاد تزریقی  47،درصد روابط جنسی (24درصد
زن و 23درصد مرد) 2 ،درصد مادر به کودک بوده و در 18
درصد راه احتمالی ابتال بیان نشده است .
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